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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 أبدا، وعليه أتولك.  بسم اهلل

 وِجلَّه  احلمد لكه، دقهامهلل ربنا لك 

امهلل صل وسلم ىلع حممد وآل حممد، كما صليت ىلع إبراهيم وىلع  
 آل إبراهيم، إنك محيد جميد.

 . رب يرس وأعن

 

يف   لطيفة  رسالة  هلل    «اذلات»  لكمةهذه  اسمه  -ونسبتها  تبارك 
سائال إياه اتلوفيق العزيز،    ، أكتبها يف ذات اهلل العيل الكبري-املجيد

 .والرىض

 

ب  ؛ شغِ «اذلات»  يل الكما عن لفظةمسجل  عد أن ذكرت يف مقطع  ب ف
حماولني ذيم، فهم بني ملتبس عليه،    هذه املسألةبتدعة يف  بعض امل

ف جيدها،  لم  زلة  عن  الالكموباحث  بهذا  إخوانه  ىلع  وال  لبّس   ،
ولكن ملا الحظت أن  ،  هميؤبه ملثل  ، والفلم ألق هلم بااًل ،  غرابة
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السنَّة  بعض طاليب احلق من أه املسألة، وسألوا أشلكل  ت عليهم 
اللفظة، ثم بعد ذلك لكمين عن   السنة هلذه  استخدام بعض أهل 

  القول هلم   أمجع؛ أحببت أن حول هذه املسألةرجال ُعرفوا بالعلم، 
ئها أن يوفقه اهلل رلقا يف هذه الرسالة اللطيفة، اليت أسأل اهلل تعاىل 

 فيق. للعلم انلافع، والعمل املتقبل، واتلو

 

 : ابلحثوخالصة 

قيلت بمعىن الُكنه، واملاهيَّة، فإن هذا ال يصح لغة،  هذه اللفظة إذا  
استخدمها بهذا املعىن  و  َدرََجت،  ولكن استخدمه املتلكمون، ثم

طبقة تالميذ اآلخذين عن تبع األتباع، وعدد ممن جاء  علماء من 
إنما وهناك من أنكرها، وأكرث املنكرين من أهل اللغة. وبعدهم،  

يد، ورد حتريفات أتباع اجلهم اكن استخدامهم هلا من باب اتلأك
ولو استغنينا عنها فلن ينقص املعىن،  . بن صفوان، وهشام الفويط

فقونلا: »اهلل فوق العرش« كقول: »اهلل فوق العرش بذاته«. فإن اكن  
ع يف قوهلا،   هلا حاجة إلفهام ُملتَبٍَس عليه؛ قيلت، لكن ال يتوسَّ

 . دون حاجة
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 إطالقات لفظة ذات

 ها بأكرث من معىن هذه اللكمة أطلقو

ِذب    لَم  »  :كقول انليب ملسو هيلع هللا ىلص  «يف »  مقرتنة حبرف اجلر -1  إِب َراِهيمُ   يَك 
  اهلل   َذاِت   يِف   ِمن ُهنَّ   ثِن َتانِ   َكَذبَاٍت،  ثاََلَث   إاِلَ   وََسلَّمَ   َعلَي هِ   اهلل  َصّلَّ 
   (1176رواه مسلم )« وََجلَّ  َعزَّ 

  :ٍب ي  َب وقول: خُ 
بَايِل   َما»

ُ
َتُل   ِحنيَ   أ ق 

ُ
ِلًما  أ ي    ىلَعَ ...    ُمس 

َ
ِ   اَكنَ   ِشق    أ ِع   لِِلَّ َ   «َمْص 

   َوِإن    اإِلَلِ   َذاِت   يِف   َوَذلَِك »
 
و َصالِ   ىلَعَ   ُيَبارِك  ...    يََشأ

َ
ِع   ِشل وٍ   أ  « ُمَمزَّ

( ابلخاري  نيب   (3045رواه  قائله  أن  عن  فضال  عريب  الكم  وهذا 
 اجلهال. وصحايب، فال ينكره حىت 

 

تََضُع ُُكُّ وَ كما يف قول تعاىل ﴿ وهو مؤنث ذو،    «صاحبة»  بمعىن -2
مَح لََها مَح ٍل  ﴿  ﴾َذاِت  قََراٍر  وقول:  َذاِت  َرب َوةٍ  إىَِل  َوآَوي َناُهَما 

 وهذا معروف مشهور ال ينكره عريب. ﴾ َوَمِعنيٍ 
 



 

    
6 

انلاس   «نفس»  بمعين -3 استعمله  ولكن  لغة  يصح  ال    . وهذا 
 وسيأيت تفصيله. 

 

، وهذا ال يصح لغة، واستخدمه املتلكمون  اليشء عىن حقيقةمب -4
 .تلجنب ألفاظ مثل: جوهر، أو ماهية، أو كتلة، أو مادة

  

الالكم عن    هنا  فليس  الالكم  وإنما  اثلاين،  وال  األول  املعىن  عن 
 املعىن اثلالث والرابع املستحدثنَي.  

القرآنو أراد موافقة  ومن بعد   ،والسنة  ،أما اثلالث والرابع، فمن 
 ولغة العرب، فهو غين عنهما.  ،ذلك قول الصحابة

 

لغريه، ليس كمثل    مباين،  ومن قال اننا ننكر أن اهلل يشء حقييق
 فقد أعظم علينا   ؛مستو ىلع عرشه  ت بما نعت به نفسه،، منعوغريه 

 الفرية. 
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 «املتكلمون» أول من أطلق هذا اللفظ:

 ه( 656ترطيب ) أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم الققال 

يعين به: وجود اهلل املزنه عن صفات املخلوقات،  «  ذات اهلل»وقول:  
س عن ذوات املحدثات، وفيه ديلل ىلع جواز إطالق لفظ   واملقدَّ

من أنكر إطالقه  اذلات ىلع وجود اهلل تعاىل، فال يُلتفت إلنكار 
 انتىه قول.   (1)  .ىلع املتلكمني

 

 ه( 569ت أبو إسحاق ابن قرقول )قال 

ات باأللف والالم، وغلطهم يف ذلك  وقد استعمل املتلكمون: اذلَّ »
 (2) «أكرث انلحاة

 هـ(: 581اللغوي )املتوىف  السهييل اهلل عبيد  بن الرمحن قال عبد

 
انلارش: )دار ابن كثري،  .  185ص6. جالكتاب: املفهم ملا أشلك من تلخيص كتاب مسلم  (1)

 م 1996  - ـه  1417الطبعة: األوىل،  .  بريوت(  -م الطيب، دمشق  بريوت(، )دار اللك  -دمشق  
اآلثار  (2) صحاح  ىلع  األنوار  مطالع  جالكتاب:  األوقاف .  86ص3.  وزارة  انلارش: 

 م  2012 - ـه 1433الطبعة: األوىل،  دولة قطر -والشؤون اإلسالمية 
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 -  املتلكمني  سيما  وال  -  انلاس   أكرث  استهوى   فقد  «اذلات»  وأما
  ابلاري  ذات» : ويقولون واحلقيقة، انلفس معىن يف  إنها ،فيها القول

 (3)   وحقيقته وجوده عن بها ويعربون «نفسه يه

 

 «ذات» معنى

إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج قال 

 :هـ(311)املتوفى: 

أعين   موضع  ِسَك ﴿ هذا  َنف  يِف  َما  لَُم  ع 
َ
أ َواَل  َنف ِِس  يِف  َما    ﴾َتع لَُم 

  حقيقةُ   معلَ تُ   الو  ،يُلَب ُس به أهُل اإِلحلَاِد ىلع َمن  َضُعف علمه باللغة
  .من اللغةإال  هذا

 قال أهل اللغة: انلفس يف الكم العرب جتري ىلع رضبني

َعل كذا  ،  فالنٍ   جت نفُس رَ قولك خَ   :أحدهما ِس فالٍن أن َيف  ويف َنف 
 وكذا. 

 
َهييل   انلَّحو  يف  الفكر  نتائج:  الكتاب   (3)  بريوت   -  العلمية  لكتبا  دار:  انلارش.  231. صللسُّ
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

اآلخر فيه:  والرضب  انلفس  اليشء  :معىن  مجلة  ومعىن   ،معىن 
  .حقيقة اليشءِ 

لَ نفسَ   فالن    قتَل  وقع    هالكَ فليس معناه أن اإِل   .هنفسَ   فالن    َك ه، وأه 
 .لكها، ووقع حبقيقته  بذاتهاإِلهالك وقع  ببعضه، إِنما

مره   تعلم  :أي  ﴾َتع لَُم َما يِف َنف ِِس ﴿ومعىن   لَُم َما يِف  ﴿  ما أض  ع 
َ
َواَل أ

ِسَك    (4) . ال أعلم ما يف حقيقتك وما عندي علمه ﴾َنف 

 

 عربيلا بن بكر أبو اهلل عبد بن حممد قال القاضي

 :(هـ543: املتوفى) املالكي االشبيلي املعافري

 رشعا  مورده يف: األول الفصلقال: 

  اهلل  صّل  انليب  لسان  ىلع  السنة  يف   وال  القرآن   يف   يرد  لم  ذات  لفظ
  فلما   مكة،  أهل  أرسه   حني   ُخبيب  ِشعر  يف   ورد  وإنما  وسلم،  عليه

 :قال للقتل أخرجوه 

 
 تفسري الزجاج  (4)
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ِع  ِشل وٍ  أوصال ىلع ك يبارِ ...  يشأ وإن اإلل ذات يف  وذلك  ُمَمزَّ

 وسلم   عليه  اهلل  صّل  انليب  عن  كعب  بن   أيب  حديث  يف   روي   وقد
 « املسلمة احلَنيفية اهلل عند ادلين ذات إن»: قال أنه

   لغةا   رشحه  يف: اثلاين الفصلقال: 

  وأختها   ،للمؤنث  صفة  تستعمل  لكمة  اللغة  يف  اذلات  أن  اعلموا 
  أن   إال  اذلي،  وأخوه   للمذكر،  صفة  تستعمل  لكمة  ذو  أن  كما  اليت،

  :الشاعر  كقول  اذلي،  بمعىن  يأيت  وذو  اليت،  بمعىن  تأيت  ال  اذلات
 « طويُت  وذو حفرُت  ذو وبرئي »

. إيله  أضيف  بما   املوصوف  وصف  إىل  بها  اتلوصل  إضافتها  ومعىن
 ذات  وفالنة  اعلم؛:  تقول  كما  به،  فتصفه  علم،  ذو  فالن:  تقول
  أطول   أحدهما  أن  إال  وصف،  والكهما.  مجيلة:  تقول  كما  مجال،
 . واحد فيهما واملعىن اثلاين، من عبارة

  وفالنة مجال،  ذات فالنة: تقول كما اللفظ؛ يف  الوصفان يتفق وقد
 . مجيلة

 ىلع   فتنقله   غنية،  وفالنة  مال،  ذات  فالنة:  تقول  كما  خيتلفان؛  وقد
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 .املعىن

  اهلل  قول  جاء  وعليه  األعيان،  إىل  وتارة  املعاين،  إىل  تارة  ويضاف
ُ :  تعاىل ُدوِر﴾  بَِذاِت   َعِليم    ﴿َوالَِلّ  ﴿َذاَت :  وقول  ،[4:  اتلغابن]  الُصّ

َِمنيِ  َماِل﴾  َوَذاَت   ايل   عليه   اهلل  صّل  انليب  وقول  ،[18:  الكهف]  الِشّ
  « اإلل  ذات   يف   وذلك»:  خبيب  وقول  « اهلل  عند  ادلين  ذات»:  وسلم
 وديُنهم. لاإل ذاُت  جَمَلَُّتُهم   :انلابغة وقول

  ويه  باإلهل،   املختصة  اخلَصلة  يف  وذلك:  خبيب  قول  يف   عىنملوا 
   .طاعتُه

: املهملة  باحلاء  حملتهم  رويناه  إن  انلابغة  قول  يف   باذلات  واملعينُّ 
  رويناه  وإن   األردن،  وأرض   املقدس   بيت  وهو  باإلل،  املختص   املزنل

 به،  املختص   اهلل  عند   من  املزَنل  كتابَهم   به  فيعين  باجليم   جَمَلَّتهم
 . واملنكرات الفواحش عن الزاجرة واملواعظ احلكم ويه

  إىل  يضاف  فقد  علم،  ذو  فالن:  فيقال  انلكرات  إىل  يضاف  وكما
 .االسم بهذا املختص الشخص: به واملعين زيد، ذو: فيقال املعارف

 كتاب  يف   فيها  القول  بسطنا  وقد  املقدمات،  يف   اكفية  مجلة  وهذه
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 .املتفق هني ُملجئة

 عقيدةا  رشحه  يف: الثاثل الفصلقال: 

  علماءنا  أن  -   املعارف  اهلل   أفادكم  -  فاعلموا   هذا  ثبت  إذا
 : بوجهني اللفظة هذه يف  تكلموا 

 . اذلات ذكر إطالقهم: أحدهما

 ذايت  رَضبني؛  ىلع   األوصاف   تقسيمهم  يف   ذلك   إيله  نسبتهم:  اثلاين
 .ومعنوي 

 

 عربلا  الكم  يف   ترد  لم  ويه  مضافة،  غريِ   اذلات  ِذكر  إطالقهم  فأما
  ذلك   من  يمنع  ال  واإلفهام،  اتلعبري  قصد   جائز  فذلك  مضافة،  إال

 هداها،   ىلع  مستمر  العربية،  أسايلب  يف   جارٍ   هو  بل  عريب،  حكم
  اإلضافة،   هذه  يف   واملال  اذلات  بني  فنجمع  مال،  ذات:  نقول  كما  فإنا
 ذات،:  فنقول  اذلات   نفرد  كذلك  فُيفيد،  مال،:  فنقول  املال  نُفرد  ثم

  غريها   مع  وباجتماعها  معرفة،  تفيد  بانفرادها  اللكمة  فإن  فتفيد،
 . ِعلماً  تفيد
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

  واألعيان   للمعاين  وصفاً   تقع  العرب  لسان  يف   اذلات  اكنت  فلما
 الرشيعة  يف   ووردت  إيله،  أضيفت  بما  وصَفها  يفيد  ما  إىل  مضافةً 
  سبحانه   اهلل  عن  اخلرب  يف   علماؤنا  أطلقها  تعاىل،  ابلاري   إىل  مضافة

  اذلات  ىلع  األشياء  سائر  عن   اتلعبري  ويف  ذلك،  إىل   احتاجوا   إذا
  الكم  وهذا  ابليان،  قصد  مفردة  إفادتها   أرادوا   إذا  خاصة  املجردة،

 . اتلحقيق فن يف  بالغ الطريق، سواء ىلع  وارد

 

  ىلع   جيري   فال  ومعنوي،  ذايت  وصف  :  بقوهلم  إيلها  نسبتهم  وأما
  مع  جتتمع ال النسب ياء ألن اللسان، يف  جيوز وال .العربية أسلوب

 . عندهم معلوم ألمر اتلأنيث هاء

  (5) انتىه 

 

 الرازي بالفخر امللقب الرازي بن عمر بن حممدقال: 

 
 احلديث   دار:  انلارش.  العّل  وصفاته  احلسىن  اهلل  أسماء  رشح  يف  األقىص  األمد:  الكتاب   (5)

 271ص الكنانية



 

    
14 

 (هـ 606: املتوفى)

  يشء  اختصاص ىلع  لدلاللة وضعت اللفظة هذه أن اعلم «اذلات»
  كذا،   ذات  وماهية  مجال،  وذات  مال،  ذات  امرأة:  يقال.  آخر  بيشء

  حيث   من  األشياء  ذوات  أن :  فيه  يانابل  وتمام  كذا   ذات  وحقيقة
  بصفاتها،  إال  تعريفها  يمكن  ال  ،جمهولة  واحلقائق  اذلوات  تلك  أنها

 الصفة  تلك  تصري  حىت  وكذا،  كذا  ذات  حقيقة:  يقال  السبب  فلهذا
 . احلقيقة تللك معرفة

  موصوفة   يه  اليت  املاهية  تللك  مفيد  اذلات  لفظ  جعل  ثم
  أن  صالحية  ل  اذلي  األمر  ىلع  اذلات  لفظ  دل  جرم  فال  بالصفات،

  وأحق  اذلات،  تفسري  هو  وهذا.  بالصفات  موصوفة  يه  تكون 
 القيام  يف   اذلوات  أكمل  ألنه  تعاىل  اهلل  ذات  االسم  بهذا  اذلوات
  (6) .والقابل  املحل عن االستغناء ويف املحل، عن  بانلفس

 

 امُلَطر ِّزيأبو الفتح  ناصر بن أبي املكارمقال 

 
.  العرىب   الكتاب   دار :  انلارش  . 246ص3ج  اإلليّه.  العلم  من  العايلة  املطالب: الكتاب   (6)

   نانبل بريوت  -  م 1987 ـه 1407 األوىل: الطبعة 
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 هـ(610)ت

الص بمعىن  يقتيض شيذو  وتقول  احب  إيله،  ومضافًا  ئني موصوفًا 
وأجروها   مقتضيها  عن  اقتطعوها  ثم  مال،  ذات  امرأة  للمؤنث: 
سواها  ملا  املقتضية  غري  بأنفسها  املستقلة  اتلامة  األسماء  جمرى 

إيلها من غري تغيري عالمة فقالوا: ذات قديمة أو حمدثة، ونسبوا  
واستع اذلاتية،  الصفات  فقالوا:  انلفس  اتلأنيث،  استعمال  ملوها 

  (7)  «ُك يشء ذات ولك ذات يشء»واليشء. وعن أيب سعيد: 

 

قال حممد بن أبي بكر ابن قيم اجلوزية )املتوفى: 

 هـ(:751

  ،صاحب  بمعىن  ذو  تأنيث  هو  اللفظة  هذه  أصل  ذات  لفظة  أصل
  ملا  إال  «اليشء  ذات»  يقال  ال  وهلذا  ،األصل  يف   كذا  صاحبة  فذات

  الصفات   هذه  صاحبة  يقول  فكأنه  ،إيله  تضاف  ونعوت  صفات  ل
  وغريه   ،برهان  ابن  :منهم  انلحاة  من  مجاعة  أنكر  وهلذا  ،وانلعوت

 
.  حلب -انلارش: مكتبة أسامة بن زيد .  110ص1. جالكتاب: املغرب يف ترتيب املعرب  (7)

 1979الطبعة األوىل، 
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 ،هنا والالم  لأللف مدخل  ال  :وقالوا   «اذلات» قوهلم األصويلني ىلع
  عنهم  واالعتذار  ،صحيح  إنكار  وهذا  «ذو»  يف   «اذلو»  :يقال  ال  كما
 نفسه اليشء عن  عبارة صارت قد اصطالحهم يف  اذلات لفظة أن

  واحلقيقة  انلفس  استعمال  استعملوها  فلما   ،وعينه  وحقيقته
  هذا  فإن  ،هييلالسُّ   همطَ غلَّ   هنا  ومن  ،وجردوها  بالالم  عرفوها

  تكاد  ال  العرب  فإن  ،لغوي   ال  اصطاليح  أمر  واتلجريد  االستعمال
  هو  ملا  ذلك  يقولون   وإنما  «ونفسه  لعينه  اليشء  رأيت»  :تقول

 يف   هذا  قالوا   إذا  ،اليشء  كجنب  وهذا  ،تههج  ومن  ،إيله  منسوب
  ومرضاته   سبيله  من  إيله  ينسب  فيما  إال  يريدون  ال  اهلل  جنب

 .ابلتة هذا غري يريدون ال ،وطاعته

 ؛ واحلقيقة  انلفس  ىلع  «اذلات »  إطالق  ىلع املتلكمون  اصطلح  فلما
  « اهلل  ذات  يف   كذبات  ثالث»  قول  من  املراد  هو  هذا  أن  ظن  من  ظن

 هنا  اذلات  بل  اتلغليط   واستحق  فغلط  اإلل  ذات  يف   وذلك  وقول
تَ   يَا﴿:  تعاىل  قول  يف   اكجلنب َ ُت   َما  ىلَعَ   اَحرس  ِ   َجن ِب   يِف   فَرَّط    أال   ﴾الِلَّ

 «وحقيقته  اهلل  نفس  يف   فرطت»  :هاهنا  يقال  أن  حيسن  ال  أنه  ترى 
  ذات  يف   كذا  فعل»  :يقال  كما  «اهلل  ذات  يف   فرط »  :يقال  أن  وحيسن

  فإنه  ذلك  فتأمل  «اهلل  ذات  يف   صرب »و  «تعاىل  اهلل  ذات  يف   لِت قُ »و  «اهلل
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

  واهلل  اخلنارص  مثلها  ىلع  يثىن  اليت  الغريبة  العزيزة  املباحث  من
  (8) .املعني املوفق

 

 :(هـ840: املتوفى) الوزير ابن إبراهيم بن حممدقال 

  وهذه  ذلك،  وحنو  واحلقيقة  واملاهية،  واليشء،  اذلات،  لفظ  وأن
  (9) .متواطئة لكها  األلفاظ

 

بن حممد العثيمني )املتوفى: قال حممد بن صاحل 

 :هـ(1421

عند  بها  املراد  ألن  بها؛  املراد  باملعىن  مودلة  لكمة  اذلات  فأصل 
أرادوا بها: انلفس، فذات اإلنسان   - لكمة ذات وصفات    -القائلني  

نفسه   عن  يعرب  لم  وتعاىل  سبحانه  فاهلل  اإلنسان،  نفس  يعين 

 
 بلنان  بريوت، العريب، الكتاب   دار: انلارش.  7ص2ج الفوائد  بدائع: الكتاب  (8)

  الرسالة   مؤسسة  .161ص4ج  القاسم  أيب  سنة  عن  اذلب   يف  والقواصم  العواصم:  الكتاب   (9)
 م  1994 - ـه 1415 اثلاثلة،:  الطبعة. بريوت  واتلوزيع، والنرش باعةللط
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إنما   فقال:  باذلات،  بانلفس  نفسه  عن  ُ  ﴿عرب  الِلَّ ُرُكُم  َوحُيَذ 
َسهُ   ﴾َنف 

والسالم:  وقال عز   الصالة  يِف  ﴿وجل عن عيىس عليه  َما  َتع لَُم 
ِسَك  لَُم َما يِف َنف  ع 

َ
   ﴾َنف ِِس َوال أ

ذات » يف اللغة العربية بمعىن صاحبة، فيقال مثال: «اذلات» وأصل
فيه ذات بمعىن   «المج  ذات»  ، ويقال المرأة:«قدرة  ذات»  ،«علم

املتلكمون من كونها تض نقلها  إىل صفة،  إىل  صاحبة تضاف  اف 
ُك موصوف قائم بنفسه »  فقالوا:  ،صفة وجعلوها اسما للموصوف

 « فهو ذات

فنقلوا لكمة ذات إىل   « لوهيةذات األ»   يعين  «ذات اهلل»  أصل  :فمثال
الكم   من  تكن  ولم  اإلضافة،  عن  وقطعوه  بنفسه  القائم  اليشء 

مقام  ا قائمة  بأنها  أي  املعىن؛  بهذا  العرب  يعرفها  وال  لعرب، 
لكن ال مشاحة يف االصطالح، فإن العلماء رمحهم اهلل .. انلفس.

تقبلوا هذا، وصاروا يقولون: ذات وصفات، صفات اذلات وصفات  
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

   (10) ال فيه يف األصل ليست من الكم العرب. األفعال، وإ 

 

 قال بكر أبو زيد

يت بعضهم بب 
 
لفاظ مث وقد يأ

َ
  « بذاته»  «بائن من خلقه»  لعض هذه األ

خملوق» يشاهده   «غري  وملا  ابليان؛  ظهور    لزيادة  من  عْصه  يف 
املخالفني وانتشار مذاهبهم، فهو تقرير َورَدٌّ ىلع تلكم اتلوجهات  

 املرفوضة بمقياس الرشع املطهر، يوضحه ما بعده: العقدية 

قوال الشنيعة من املخالفني يف  
َ
ن وجود األ

َ
 - تبارك وتعاىل  -حق اهللأ

ويل، اتلفويض، اتلعطيلالُمع لَنَِة يف مذا
 
املخالفة    هبهم ابلاطلة: اتلأ

والسنة، اضطرت   اتلوحيد  مور 
ُ
أ يف  الرشيفان  الوحيان  به  نطق  ملا 

قاويل ابلاطلة بِالرَّد   علماء السلف اذلين  
َ
واجهوا هذه املذاهب واأل

لفاظ تفسريية  ؛واإِلبطال
َ
لفاظ    إىِل ابليان بأ

َ
حمدودة، يه من داللة أ

   .نصوص الصفات ىلع حقائقها ومعانيها ال خترج عنها

 
السفارينية    (10) العقيدة  رشح  املرضية  - الكتاب:  الفرقة  أهل  عقد  يف  املضية  .  ادلرة 

 انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض. 158ص1ج
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هل  
َ
هؤالء املخالفني ملا جترؤا ىلع اهلل فتفوهوا بابلاطل وجب ىلع أ

وا  باحلق،  اجلهر  احلق  بنصوص  اإلِسالم  جهرة  ابلاطل  ىلع  لرد 
ة  الوحيني، لفظاً ومعىن وداللة بِتََعابِرَي عن حقائقها ومعانيها   احلَقَّ

حد. 
َ
ن ينكره منهم أ

َ
 ال خترج عنها ابلتة، وانترش ذلك بينهم دون أ

منها مخسة:  -مثالً   - واكن  لفاظ 
َ
خلقه»  ، «بذاتها»  أ من    «بائن 

   «غري خملوق»  «يف ُك ماكن بعلمه»  «حقيقة»
َ
هل السنة يُثبتون: فأ

نىف   فلما  نلفسه.  اهلل  ثبته 
َ
أ كما  املجيد،  عرشه  ىلع  اهلل  استواء 

املجيد»  ناملخالفو عرشه  ىلع  اهلل  ضيق   «استواء 
َ
أ إىِل  وا 

ُ
َوجَلَأ

وبعض   باتلفويض،  وبعض  باالستيالء،  َبع ض   َلُ  وَّ
َ
فأ املسالك، 

سبحانه   اهلل  استواء  بإِثبات  السنة  هل 
َ
أ عليهم  رد  ىلع باحللول، 

نه  
َ
نه استواء   -سبحانه-عرشه املجيد بذاته، وأ

َ
بائن من خلقه، وأ

 حقيقة.

ي خروج عن مق
َ
لفاظ. تىض انلص يف هذهفأ

َ
   (11)  األ

 

 
:  انلارش.  23. صمقدمة أيب زيد القريواين لكتابه الرسالة   -الكتاب: عقيدة السلف    (11)

 دار العاصمة 
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

تيمية حبرفه،   ابن  لالكم  انلاقل  فمنهم  املعارصين،  عن  أكرث  ولن 
ومنهم املعرب  عنه بلفظه، فيصعب أن أجد من أىت بفائدة تزيد ىلع  

 ما نقلنا. 

 

ورود اللفظ مع اسم اهلل تعاىل يف 

 احلديث النبوي

 لم يرد مع اسم اهلل تعاىل إال يف حديث الكذبات. 

ثنتني منهن يف   ، ث كذباتلم يكذب إبراهيم إال ثال»قال ملسو هيلع هللا ىلص:  
  (12)  «ذات اهلل تعاىل

وال يمكن محله ىلع ان املتلكَّم عنه كذب يف صفة اهلل، ولم حيملها  
 أحد من الرشاح والعلماء ىلع ذلك. 

يف ذات  »وقول:  :  "امليرس يف رشح مصابيح السنة"  قال انلوريشيت يف 

 
 ( 2371( ومسلم )3358ابلخاري )رواه  (12)
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 . أي: فيما خيتص به «اهلل

يف  ابليضاوي  اهلل»  وقول::  «األبرارحتفة  »  وقال  ذات  يف   «يف  أي: 
 .وما خيتص به ،أمره 

يف  املظِهري  اثلالث  :  "املفاتيح"  وقال  الكذبات  من  ثِنتان  يعين: 
 . مشتملتان ىلع تزنيِه اهلل سبحانه

جله: "عمدة القاري " وقال العيين يف 
َ
ي: أل

َ
 .يِف َذات اهلل َتَعاىَل، أ

 

السنة هل السلف وعلماء أاستعماهلا عند 

 وغريهم

خيىف-السلف   ال  أهُل   -كما  باصطالحنا:  اخلريية،    هم  القرون 
ص منهم علماؤهم، ألنهم أهل اللكمة، وموضع القدوة، وينىف  خنو

 عنهم علماء الضاللة، ألنهم موضع لذلم ال للقدوة، وهلذا نقول:
 به. لرضورة العلم  «الصالح » قلَّ استعمال قيدو «السلف الصالح»

 « والَقرُن: األمة» قد قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي:، فنأما القر
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

ُن:  قال ابن فارس:   ُ  »ال َقر  . قَاَل الِلَّ ُع قُُرون  َم  ُة ِمَن انلَّاِس، َواجل  مَّ
ُ األ 

َ َذلَِك َكِثرًيا ﴿ُسب َحانَُه:   « ﴾َوقُُرونًا بنَي 

يت َبع َد ا»  قال ابن منظور:
 
ُة تأ مَّ

ُ
ُن: األ ة،  والَقر  مَّ

ُ
ُ  أل تُه َعرش  ِقيَل: ُمدَّ

َوِقيَل:   ِستُّوَن،  َوِقيَل:  ثاََلثُوَن،  َوِقيَل:  َسنًَة،  وَن  ُ ِعرش  َوِقيَل:  ِسننَِي، 
َماِن،   ِل الزَّ ه 

َ
عمار أ

َ
ِط يِف أ َداُر اتلَّوَسُّ َسب ُعوَن، َوِقيَل: َثَمانُوَن وَُهَو ِمق 

مِ  خوذ 
 
مأ َزَماٍن،  ُك   هل 

َ
أ انل َهايَِة:  االق رِت َويِف  َداُر َن  ال ِمق  نه 

َ
فكأ ان، 
حواهلم

َ
عمارهم وأ

َ
َماِن يِف أ رِتُن ِفيِه أهُل َذلَِك الزَّ ي َيق  ِ  « اذلَّ

فليس املراد بالقرن مئة سنة، لكن العجم استخدموا لكمة    :قلت
Saeculum  -قرن للكمة  الالتيين  املرادف    فاستخدموها  -ويه 

العرب ىلع   فعربها  اتلقاويم،  يف  فليس هذا ،  مئة سنة للمئة سنة 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.   رسول  أراده  اذلي  أي: املعىن  الطبقة،  هم  القرن  فأهل 

 الصحابة، واتلابعني، وأتباع اتلابعني، واآلخذين عن تبع اتلابعني.

 

 وسأنقل فيما ييل ورود هذه اللكمة يف الكمهم:
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أوال: أمثلة على استخدامها باملعنى اللغوي 

 الصحيح

 ىلع استعمال اللكمة.مثلة فقط لن أستقيص ذلك، وإنما يه أ

 عيل بن أيب طالب  -1

ُ َعن ُه ىلَعَ ُعَمَر رَِِضَ    روى اآلجر ي: يِب َطالٍِب رَِِضَ الِلَّ
َ
ُّ ب ُن أ َدَخَل لََعِ

بِهِ  َ بَِثو  ُ َعن ُه َوقَد  ُسِّج  َ َعزَّ »  َفَقاَل:  ،الِلَّ ل ََق الِلَّ
َ
ن  أ

َ
َحبَّ إيَِلَّ أ

َ
َحد  أ

َ
َما أ

 بَِصِحي 
ُ اب َن  »ن  َهَذا ال ُمَسَّجَّ بَي َنُكم  ُثمَّ قَاَل:  َفتِِه مِ وََجلَّ رمَِحََك الِلَّ

لََعِليًما  ِ الِلَّ بَِذاِت  ُكن َت  إِن   اِب  َطَّ رَِك   ،اخل  َصد  يِف   ُ الِلَّ اَكَن  َوِإن  
  (13) «لََعِظيًما

ابن تيمية: َظ  »  قال امحد  لَف  فَإِنَّ   ، ِ اَكَم الِلَّ ح 
َ
أ بَِذلَِك  َراَد 

َ
يِف ااذلَّ أ ِت 

ِرينَ  خ 
َ
ِطاَلِح ال ُمتَأ اِت يِف اص  ِظ اذلَّ   (14) «لَُغِتِهم  لَم  يَُكن  لَكَف 

 إسحاق بن راهويه   -2

يف  إذا اكن  »  قلُت إلسحاَق فقبلة ايلد وغري ذلك؟ قال:قال حرب:  

 
 ( واسناده جيد.1814( و)1206رواه اآلجر ي ) (13)

 334ص3جمموع الفتاوى ج (14)
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

  (15)  وكرهه إذا اكن تعظيًما «فال بأس  ذات اهلل
 ه( 311)تأبو بكر، أمحد بن حممد اخلالل  -3

َتَمَل  »  قال: َسُه، َواح  َنف  ن َيا  ادلُّ باََلِء  لََعِظيِم َجه ِد  َي فََصرَبَ  َذاتي اهلل   يفي 
و  َبع ِضهِ 

َ
ِتَماِل ِمث ِلِه أ َُعوَن َعِن اح  مج 

َ
َل ُق أ   (16) «لُكََّما َعَجَز اخل 

ابلغدادي   -4 اآلُجرِّيُّ  اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  حممد  بكر  أبو 
 ( ه 360)املتوىف: 

ِ بَاُب ذِ »  :قال ِر َصرب  ِ َعزَّ وََجلَّ  ك  ُ َعن ُه يِف َذاِت الِلَّ ٍر رَِِضَ الِلَّ يِب بَك 
َ
 أ

ِ َصّلَّ اهلُل َعلَي ِه وََسلَّمَ    (17) «َمَع رَُسوِل الِلَّ
العكربي   -5 بََطة  بابن  املعروف  حممد  بن  اهلل  عبيد  اهلل  عبد  أبو 

 ه( 387)املتوىف: 

هلل صّل اهلل عليه  ذكر من صرب أيب بكر مع رسول ا باب ما» قال:

 
اعم النرش:  .  انلارش: جامعة أم القرى.  871ص2. جالكتاب: مسائل حرب الكرماين   (15)

 ه 1422

السنة  (16) الراية    223ص1ج  الكتاب:  دار    - ـه1410األوىل،  الطبعة:  .  اضالري  -انلارش: 
 م1989

/ السعودية  -انلارش: دار الوطن  .  1824ص4. جالكتاب: الرشيعة  (17) الطبعة:  .  الرياض 
 م 1999 - ـه 1420اثلانية، 
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 «ت اهلل وهجرته مع رسول اهلل صّل اهلل عليه وسلموسلم يف ذا

 

 ثانًيا: ذكرها نسبة هلل تعاىل

حاولت هنا استقصاء ُك ما وصلت إيله من الكم السلف، ونقلت 
 عن عدد من أبرز العلماء املعتربين املتقدمني.

 ه(:264)ت إسماعيل بن حيىي الُمَزين -1

يهي ده ر شه يِف جماَعل ىلع عَ » قال: يَذات   (18) «وَُهَو َدان بِِعل ِمِه من خلقه ب
 ه( 280عثمان بن سعيد ادلاريم )ت   -2

ال ُمَعارُِض »  قال: ََل  مج 
َ
أ ِ    ُثمَّ  ِميَُّة ِمن  ِصَفاِت الِلَّ َه  اجل  ُين ِكُر  يهي َما   َوَذات

اةِ يِف ِكَتابِهِ    (19) «ال ُمَسمَّ
وصفات صفاته،  أنكروا  انهم  املعىن  أنهم    قلت:  وليس  ذاته. 

واذلي سيم يه    «املسماة يف كتابه»  ألنه قالأنكروا ذاتَه، وذلك  
 

انلارش: مكتبة الغرباء  .  75ص الكتاب: رشح السنة معتقد إسماعيل بن حيىي املزين (18)
 السعودية   -األثرية 

اإلما  (19) نقض  عالكتاب:  سعيد  أيب  العنيدم  اجلهيم  املريِس  ىلع  سعيد  بن  .  ثمان 
 م1998 - ـه1418الطبعة األوىل . انلارش: مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع. 216ص1ج
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 صفات اذلات، ال اذلات.   
َيُقولُوَن:  »  وقال: نَُّهم  

َ
ََماَعِة: أ ِل اجل  ه 

َ
أ ٍم ِمن   ال ُمَعارُِض ىلَعَ قَو  َوادَََّع 

ِ َتَعاىَل ِمن    يهي ِعل ُم الِلَّ ر ِض بَائِ َذات
َ وُل َكَما  ن  ِمن ُه. فَإِنَّا اَل َنقُ . وَُهَو يِف األ 

َها ال ُمَعارُِض َواَل َنُقوُل: إِنَّ َبع َض   يُّ
َ
يهي ادََّعي َت أ ُوع   يِف   َذات ر ِض َمزن 

َ  األ 
م  بَائِنا ِمن هُ    (20) «جُمَسَّ

ِ ِمن  ِصَفاتِ »  وقال: َم الِلَّ نَّ الَكَ
َ
ُعُموَن أ نَُّهم  يَز 

َ
ي ًضا أ

َ
ِه  َوادََّعي َت َعلَي ِهم  أ

يهي  نَُّه ِمَن  َوَذات
َ
ِم َهُؤاَلِء أ ِمَك، َوزَع  ُم ُهَو ال ِفع ُل بِزَع     (21)  «اذَلاتي َوال الَكَ

 ه( 311أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة )املتوىف:   -3

ن  يَُكوَن خِلَالِِقَنا ِعل ًما ُمَضافًا  » قال:
َ
ن َكَرت  أ

َ
ِميَُّة َوأ َه  فََكَفَرِت اجل 

اِت إِيَل ِه ِمن  ِصفَ    (22) «اِت اذلَّ
ا ُهَو ِمن  ِصَفاِت َذاتِهِ » وقال: ء  ِمن ُه ِممَّ ِلَك يَش  ن  َيه 

َ
 «َجلَّ َربَُّنا، َعن  أ

(23)   

 
 448ص1ج (20)

 484ص1ج (21)

الرب عز وجل  (22) انلارش: مكتبة  .  22ص1. جالكتاب: كتاب اتلوحيد وإثبات صفات 
 م 1994 - ـه1414امسة، اخلالطبعة: . الرياض   -السعودية  -الرشد  

 24ص1ج (23)
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 ه( 386)ت  أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد القريواين -4

  (24)  «بكل ماكن بعلمه ، وهوبذاتهوأنه فوق عرشه املجيد » قال:
عبد   -5 املعأبو  بن حممد  اهلل  العكربي  اهلل عبيد  َبَطة  بابن  روف 

 ه( 387توىف: )امل

ِل ال ِعل ِم  »  قال: ه 
َ
يِع أ َحابَِة َواتلَّابِِعنَي، ومََجِ ِلُموَن ِمَن الصَّ ََع ال ُمس  مج 

َ
َوأ

َق َسَماَواتِِه بَا َ َتَبارََك َوَتَعاىَل ىلَعَ َعر ِشِه، فَو  نَّ الِلَّ
َ
ِمننَِي أ ئِن   ِمَن ال ُمؤ 

إاِلَّ  ُه حُمِيط  ِِبَِميِع َخل قِ ِمن  َخل ِقِه، وَِعل مُ  ََب َذلَِك َواَل ُين ِكر هُ 
 
ِه، اَل يَأ

َوت ُهُم   َته  ، َواس  ُلُويِلَِّة، وَُهم  قَو م  َزاَغت  قُلُوُبُهم  َمِن ان تََحَل َمَذاِهَب احل 
 َ يِن، َوقَالُوا: إِنَّ الِلَّ َياِطنُي َفَمَرقُوا ِمَن ادل  ،  َذاتَُه اَل خَي لُو مِ الشَّ ن ُه َماَكن 

إِ  َماِء وَُهَو  َفَقالُوا:  ر ِض َكَما ُهَو يِف السَّ
َ يهي نَُّه يِف األ  يَذات يِع    ب َحالٌّ يِف مَجِ

َحابَِة َواتلَّابِِعنَي  قَاِويُل الصَّ
َ
َوأ نَُّة  آُن َوالسُّ َذَبُهُم ال ُقر  ك 

َ
أ َوقَد   َياِء،  ش 

َ األ 
ِلِمنيَ ِمن  ُعلََماِء ال مُ     (25)  «س 

 عىن، ال ىلع ذكر اللفظة. نا ىلع املواإلمجاع ه
 

 
 ، يف بدايتها. العقيدة القريوانية (24)

بطة  (25) الكربى البن  اإلبانة  للنرش    136ص7ج  الكتاب:  الراية  واتلوزيع،  انلارش: دار 
 الرياض 
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

ن   »  وقال:
َ
َماِكَن َكِثرَيةً َواَل جَيُوُز أ

َ
ِلِمنَي لُكَُّهم  قَد  َعَرفُوا أ نَّ ال ُمس 

َ
أِل

َرتُُه َوَذاتُُه َتَعاىَل لَي َس  يَُكوَن ِفيَها ِمن  َرب ِهم  إاِلَّ ِعل ُمُه َوَعَظَمتُُه، َوقُد 
َ هُ  َفَهل  َزَعَم اجل  ِفيَها،  إِب  َو  نَّ َماَكَن 

َ
أ يِمُّ  ِفيِه جَي َتِمُع ه  ِي ُهَو  ِليَس اذلَّ

نَّ  
َ
أ يِمُّ  َه  ُعُم اجل  ِفيِه، بَل  يَز  َتَعاىَل وَُهَو   ُ يِف    َذاَت الِلَّ َتَعاىَل َحالَّة    ِ الِلَّ

   (26)  «إِب ِليَس 
َ َمَعَنا وََحالٌّ ِفيَنا، َوُمَبارِش  » وقال: نَّ الِلَّ

َ
ُعُموَن أ يذَ َويَز  ي ب    (27)  «نَلَا هي ات

 ه(  395بن َمْنَده )املتوىف: احممد بن إسحاق  -6
يف خطبته ما أثبت اهلل يف كتابه من صفته، ]املريِس[  وأنكر  »قال:  

الرسول؛ ألنه يزنل   به  الزنول ىلع معىن  بذاتهوما تكلم  وتأول   ،
   (28) «مر وانليهاأل

 : ه(410)ت عبد الواحد اتلمييم -7

َواَكَن َيُقول إِن هلل َتَعاىَل يدان وهما  »  قال عن أمحد بن حنبل انه:

 
 138ص7ج (26)

 195ص7ج (27)

 جملس يف الرد ىلع الزنادقة البن مندهخمطوط:  (28)
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ن هلل َتَعاىَل  اَواَكَن َيُقول »  قال:  (29)   «ليستا ِبارحتني  َذاته صفة َلُ يِف  
نه لَي َس بعاجز

َ
َواَكَن يُنكر ىلع من  »  (30)   «قدَرة َويِه صفة يِف َذاته َوأ
يهي َيُقول إِن اهلل يِف ُك َماَكن  يَذات   (31)  «ب

ا أمحد حبرفها، بل كما يظهر  هذه العبارة قاهل  قلت: وال يتوهم أن
ا نقل فيه مسائر الكتاب  ، ويعرّب عن اعتقاد أمحد بعبارته  فاتلمييم

همه من عقيدة أمحد ولم ينقل الكم أمحد بألفاظه، وهلذا فقد وقع  ف
 .(32) م يقله، ونسب ألمحد ما ليف أخطاء وخمالفات

اللاكيئ )املتوىف: هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي ال -8
 ه(  418

ُبوٍب »  قال: َوَمر  جَم ُعوٍل   ُ خَم لُوٍق وََغري   ُ َغري  َواِحد   آن   قُر  ُهَو    ،وَُهَو  بَل  

 
الطبعة: األوىل، .  دمشق  - : دار قتيبة  انلارش.  14ص  عقيدة اإلمام املنبل أمحد بن حنبل   (29)

1408 

 105ص (30)

 108ص  (31)

، واية اخلالل(دة ري )العقومسىم  نسوب للخاللة الشاملة م: الكتاب يف املكتبتنبيه  (  32)
ع وأما  خطأ.  اتلوهذا  هنا  ن  كتابه  وعن  عنه  الالكم  أفردت  فقد  مييم 

(http://mshmsdin.com/?p=1933 ) 

http://mshmsdin.com/?p=1933
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 (33) «ِصَفة  ِمن  ِصَفاِت َذاتِهِ 

 ه( 429األندليس )ت أبو عمر الطلمنيك -9
قَو ل  »  قال: معىن  ن 

َ
أ ىلع  الّسنة  أهل  من  ال ُمسلُموَن  وَُهَو  ﴿ أمجع 

ُكن ُت َمعُكم    َما  ي ن 
َ
ن اهلل   ﴾مأ

َ
َوأ نه علمه 

َ
أ آن  ال ُقر  َذلِك من  َوحَن و 

َمَوات بَِذاتِِه مستو ىلع َعر شه َكيَف َشاءَ   ( 34)  «َتَعاىَل فَوق السَّ

  ه(   444  )املتوىف  ، أبو نرص السجزيحاتمعبيد اهلل بن سعيد بن   -10

خللقه  »  قال: مباين  سبحانه  اهلل  أن  احلق  أهل  فوق    بذاتهوعند 
 ( 35) «يفيةرش بال كالع

 قلت: ونقول أخرى سنناقشها بعد قليل. 
 ( ه 471احلسن بن أمحد بن عبد اهلل بن ابلَناَ، احلنبيل )املتوىف:   -11

 
  -انلارش: دار طيبة .  364ص2. جالكتاب: رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  (33)

 م   2003 ـه/  1423الطبعة: اثلامنة، .  السعودية

 (566ذكره اذلهيب يف العلو )اب: الكت (34)

والصوت   (35) احلرف  أنكر  من  ىلع  الرد  يف  زبيد  أهل  إىل  السجزي  رسالة   الكتاب: 
اململكة .  193ص املنورة،  املدينة  اإلسالمية،  باجلامعة  العليم  ابلحث  عمادة  انلارش: 

 م 2002ه/1423الطبعة: اثلانية، . العربية السعودية
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  (36)  «ليس حبرف وال بصوت  بذاتهوعندهم أن الكم اهلل قائم  »  قال:
 ه( 535قوام السّنة األصبهاين )ت  -12

ن هلل عز وَجل علو ال  »  قال:
َ
َغلَبَة. والعلو من َسائِر وَعند ال ُمسلمني أ

ن هلل َتَعاىَل علو  وُُجوه ال عُ 
َ
ن ال ُعلُّو صفة مدح، َفَثبت أ

َ
، اذَلاتلُّو أِل

َفات، وعلو ال َقه ر َوال َغلَبَة  (37) «وعلو الص 
 ه(  661أبو حممد حممود بن أيب القاسم ادلشيت )املتوىف سنة   -13

 (38) «ثم بذاته ىلع العرش باحلَد  استوى » قال:
{ ]الشورى: »  وقال: ء  [ أي: ليس  11وقد قال اهلل: }لَي َس َكِمث ِلِه يَش 

 (39)    «كذاته ذات  

 ه(748شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد اذلهيب )املتوىف:    -14

ن اهلل تقدس  »  قال:
َ
سمه افإننا ىلع أصل َصِحيح وَعقد متني من أ

 
الطبعة:  .  واحلكمانلارش: مكتبة العلوم  .  97ص1. جالسنةالكتاب: املختار يف أصول    (36)

 ه  1425اثلانية 

انلارش:  .  117-116ص2الكتاب: احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة ج  (37)
 م1999 - ـه1419الطبعة: اثلانية، .  السعودية / الرياض  -دار الراية 

َد  هللِ الكتاب:  (38)  . ت:العتييب 3. صإِث بَاِت احل 

َد  هللِ الكتاب:  (39)  . ت:العتييب 36. صإِث بَاِت احل 
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

ن إيَمانَنا بَِما ثَبت من نعوته ك
َ
يهي إيماننا اَل مثل َلُ َوأ يَذات املقدسة إِذ   ب

َارِي ونمزي   َفات تَابَِعة للموصوف فنعقل وجود ابل  املقدسة    َذاتهالص 
ن نتعقل ال َماِهيّة

َ
َباه من غري أ ش 

َ  (40)  «َعن األ 

 

 الًثا: ذكرها نسبة لغري اهلل تعاىلث

  ـه240عبد العزيز بن حيىي الكتاين ت -1

اهلل خلق الكمه يف نفسه، واحدة من ثالث البد منها أن تقول إن  »
وال يرى الكم قط قائم  ...    بذاتهغريه، أو خلقه قائما  أو خلقه يف  

   (41) «بنفسه يتلكم بذاته وهذا ماال يعقل
 هنا اعئدة ىلع الالكم اذلي ادَع املريِس انه خملوق.  «بذاته»قلت: و

 : ه(297تحممد بن عثمان بن أيب شيبة العبيس ) -2

َباُر ىلَعَ ُثمَّ تََوافََرِت  »  قال: خ 
َ َتَوى   األ  َ َتَعاىَل َخلََق ال َعر َش فَاس  نَّ الِلَّ

َ
أ

يهي َعلَي ِه   يَذات والسموات  ب األرض  خلق  إِ   ُثمَّ  ر ِض 
َ األ  ِمَن  ىَل  فََصاَر 

 
وسقيمها  (40) األخبار  صحيح  إيضاح  يف  الغفار  للعيل  العلو  صالكتاب:  انلارش:  .  13. 

 م1995 - ـه1416الطبعة: األوىل، .  الرياض -مكتبة أضواء السلف  

 83احليدة واإلعذار ص (41)
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َق ال َعر ِش  َماَواِت َوفَو  َماِء إىل العرش. َفُهَو فَو َق السَّ َماِء، َوِمَن السَّ السَّ
يهي  يَذات    (42) «ُمتََخل ًصا ب

 ( 310الطربي )ت حممد بن جرير بن   -3

إال ملتلكم»  قال: ألنه ليس  ،  ألن الالكم ال جيوز أن يكون الكماً 
  (43) «قيام األجسام بأنفسها بذاتهِبسٍم فيقوم  

 ه( 211أبو إسحاق الزَّجاج )ت -4

لَ نفسَ   فالن    قتَل »  قال: وأه  أن   .هنفسَ   فالن    َك ه،  معناه  فليس 
  «لكها، ووقع حبقيقته  بذاتهاإِلهالك وقع    وقع ببعضه، إِنما  اإِلهالكَ 

(44)   
« بنفسه»  بمعىن  «بذاته»  قلت: ولك ما سبق هذا انلقل اكنوا يذكرون 

 وهنا جاءت للمعىن املستحدث، ولم ينسبها هلل تعاىل
   ه(399ابن أيب زمنني )ت -5

قَ »  قال: َما  َوَمه  َواِجب   ر   م 
َ
أ ِر  م 

َ اأَل  لُِواَلةِ  اَعُة  َوالطَّ ُع  م  يِف فَالسَّ وا  ُ ْصَّ

 
فيه  (42) ُروِي  وما  العرش   : :  291ص  الكتاب  الرياض،    انلارش  الرشد،  اململكة  مكتبة 

 م 1998ه/1418الطبعة : األوىل، . العربية السعودية

 201ص1ج الكتاب: اتلبصري يف معالم ادلين (43)

 تفسري الزَّجاج  (44)
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

  َ َغري   ، َعلَي ِهم  اَل َواِجَب  َيب لُُغوا  فَلَم   ،  َذاتِِهم   َق  احَل  إىَِل  َن  َعو  يُد  نَُّهم  
َ
أ

َمُروَن بِِه، َويَُدلُّوَن َعلَي هِ   (45) «َويُؤ 

 

 تثبت عندي صحتهارابًعا: آثار عن السلف مل 

 ها عن عئشة ريض اهلل عن -1

 وهذا يف املعىن اللغوي املستحدث
َثَنا اب ُن    (5639د النسايئ )عن   ورد  يُّوَب، قَاَل: َحدَّ

َ
نَا ِزيَاُد ب ُن أ رَبَ خ 

َ
أ

َحُق ب ُن ُسَوي ٍد، َعن  ُمَعاَذةَ، َعن  اَعئَِشَة رَِِضَ   َثَنا إِس  ُعلَيََّة، قَاَل: َحدَّ
ُ َعن هَ  بَّاِء الِلَّ : »َنىَه َعِن ادلُّ يهي ا قَالَت  يَذات  « ب

فة، فقد ر واه النسايئ  وهذه اللفظة من الكم زياد بن أيوب، ويه حمرَّ
َثَنا اب ُن ُعلَيََّة،   (5129يف الكربى ) يُّوَب، قَاَل: َحدَّ

َ
أ نَا ِزيَاُد ب ُن  رَبَ خ 

َ
أ

َحاُق ب ُن ُسَوي ٍد، َعن  ُمَعاَذةَ، َثَنا إِس  : »َنىَه    قَاَل: َحدَّ َعن  اَعئَِشَة قَالَت 
بَّاءِ  يهي «، َعِن ادلُّ  ب

َ
يَدأ  ب

 
السنة  (45) صأصول  انلبوية  .  276.  املدينة  األثرية،  الغرباء  مكتبة  اململكة    -انلارش: 

 ه  1415الطبعة: األوىل، . العربية السعودية
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، ورواه عن إسحاق بن سويد:  (46) وقد رواه أمحد عن ابن عليَّة به  
اثلََّقِفُّ  اِب  ال وَهَّ َتِمرو  (47)   َعب ُد  سليمان    ُمع  ابن  (48) بن  عن  ورواه   ،

لكهم، ومن طرق أخرى عن اعئشة،    (49)  ب ُن إِب َراِهيمَ   َيع ُقوُب علية:  
باِء واحلَنتِم  نىَه رسوُل اهلِل صّل اهلل  »لكها بلفظ:   عليه وسلم عن ادلُّ

ِ والُمَزفَِّت   « والُمقريَّ
 ابن عَباس  -2

 َ بنَي  َما  فَإِنَّ  َتَعاىَل،   ِ َذاِت الِلَّ يِف  ُروا  ُتَفك  َواَل  ٍء،  يَش  ُُك   يِف  ُروا  »فَك 
مَ  ابَِعِة َسب َعَة آاَلِف نُوٍر، وَُهَو فَو َق َذلَِك َتَبارَ ُكر ِسي ِه إىَِل السَّ َك اِء السَّ

 َوَتَعاىَل« 
( العظمة  يف  الشيخ  أبو  رواه  األثر  اإلبانة  22وهذا  يف  بطة  وابن   )

( وقوام  887( )618( وابليهيق يف األسماء والصفات )108الكربى )
ُّ    يق( لكهم من طر668السنة األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب ) لََعِ

ائِِب، َعن  سَ   ،ب ُن اَعِصمٍ  َثَنا َعَطاُء ب ُن السَّ ، َعِن اب ِن َحدَّ ٍ ِعيِد ب ِن ُجَبري 
 

 ( 05247مسند أمحد ) (46)

 (1396مسند إسحاق بن راهويه ) (47)

 (24525رواه أمحد ) (48)

 (1995صحيح مسلم ) (49)
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 َعبَّاس.
بن حنبل: من سمع منه قديما اكن صحيحا، ومن سمع  قال أمحد  

سمع منه قديما شعبة وسفيان، قال:  ء،  منه حديثا لم يكن بيش
 . بن اعصم لَع :وسمع منه حديثا

حال ضعيف،   بن اعصم بكل  اَكَن    يعقوبقَاَل  ولَع  َشي بة:  ب ن 
ين والصالح واخلري ابلارع. واكن شديد    رمحة الِلَّ َعلَي هِ  من أهل ادل 

من   ومنهم  واخلطأ.  الغلط  كرثة  َعلَي ِه  أنكر  من  ومنهم  اتلََّوّّق. 
الرجوع. ومنهم من تكلّم يف  َذلَِك وترك  َعلَي ِه تماريه يف  أنكر 

 ف ظه. سوء حِ 
 قلت: فاألثر ال يثبت 

 سفيان اثلوري   -3

( اهلروي:  َطي ُب   (950روى  يِن  رَبَ خ 
َ
ب ُن  أ ُد  حُمَمَّ نَا  رَبَ خ 

َ
أ ََد  مح 

َ
أ ب ُن   

ََد  مح 
َ
يِبَّ َيُقوُل َسِمع ُت أ َر  ِ احل  ِ قَاَل َسِمع ُت ُعَمَر ب َن َعب ِد الِلَّ َُسني  احل 

بَا لََعِ   
َ
ََسِن َيُقوُل َسِمع ُت أ َيُقوُل    ]لم أجد شيئا عنه[  الضويلب َن احل 

ب نَ  َشي َباَن  َقَتاَدةَ  َسِمع ُت  أعر  َحاتٍِم  فه[  ]لم  بَا 
َ
أ َسِمع ُت  َيُقوُل 

َتايِنَّ  ِجس  َمِِعَّ َيُقوُل    ]سهل بن حممد. صدوق[  السَّ ص 
َ َيُقوُل َسِمع ُت األ 
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َواِء َويَن ىَه   ه 
َ َل األ  ه 

َ
َياُن اثلَّو ِريُّ َيب َغُض أ بََة َيُقوُل اَكَن ُسف  َسِمع ُت ُشع 

ا َشدَّ 
َ
أ جُمَالََسِتِهم   يَ َعن   َواَكَن   ِ

َوإِيَّاُكم  نلَّيه  ثَِر 
َ بِاأل  )َعلَي ُكم   ُقوُل 

) ِ َم يِف َذاِت الِلَّ  َوال الَكَ
  اسناده مظلم 

 ( 224القاسم بن ساّلم ) -4

أخربنا طيب بن أمحد وأمحد بن    (1186قال اهلروي يف ذم الالكم )
محزة؛ قاال: أبنا حممد بن احلسني؛ قال: سمعت أبا بكر اجلرجاين،  

تب يقول: سمعت حممد بن موىس  راهيم بن هارون الاكسمعت إب
أما لك فيما دلك عليه ربك من الكمه وسنة    ...اخلوارزيم يقول:  

نبيه صّل اهلل عليه وسلم ما يغنيك عن الرجوع إىل رأيك وعقلك  
أطلقه   ما  إال حسب  وصفاته  ذاته  يف  الالكم  عن  اهلل  نهاك  وقد 

   ((لك؟! 
  كتب الرتاجم. اسناده فيه من لم أجد ل ذكر يف 

 ه( 241بن حنبل )ت أمحد -5

ََد ب ِن  عن  مح 
َ
ِ أ يِب َعب ِد الِلَّ

َ
، قَاَل: قُل ُت أِل َو َهِريُّ ُد ب ُن ُسلَي َماَن اجل  حُمَمَّ

قَاَل: آِن؟  ال ُقر  يِف  َتُقوُل  َما  َحن َبٍل:  ب ِن  ِد  ُل؟»  حُمَمَّ
َ
أ تَس  بَاِلِ  ي  

َ
أ   «َعن  
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 ِ الِلَّ ُم  الَكَ ِ »  َفَقاَل:  ؟قُل ُت:  الِلَّ ُم  ن     الَكَ
َ
أ ج   حَتَرَّ َواَل  لُوٍق  بَِمخ  َولَي َس 

َوِمن     ِ الِلَّ ِمَن   ِ الِلَّ َم  الَكَ فَإِنَّ  لُوٍق،  بَِمخ  لَي َس  َيَتُقوَل:  اهلل ، َذاتي 
ء  خَم لُوق   ِ يَش  ُ بِِه، َولَي َس ِمَن الِلَّ   (50) «َوتََكلََّم الِلَّ

َابِ اه ابن بطة قال:  رو
بُو ال َقاِسِم اجل 

َ
يِن أ رَبَ خ 

َ
َُد (51)  ِريُّ أ مح 

َ
َثَنا أ ، قَاَل: َحدَّ

ِد ب ِن َهاُرونَ  ُد ب ُن ُسلَي َماَن  ]وهو اخلالل[ ب ُن حُمَمَّ ثيَِن حُمَمَّ ، قَاَل: َحدَّ
َو َهِريُّ   . اجل 

خ    (1805قلت: أبو القاسم فيه جهالة، والوارد يف سنن اخلالل ) 
َ
يِن أ رَبَ

 
َ
ل ُت أ

َ
ُد ب ُن ُسلَي َماَن، قَاَل: َسأ آِن، قَاَل:حُمَمَّ ِ َعِن ال ُقر  َوإِيَّاَك »  بَا َعب ِد الِلَّ

  ُ َغري  و  
َ
أ خَم لُوق   قُوُل 

َ
أ َواَل   ، ِ الِلَّ ُم  الَكَ قُوُل 

َ
أ َفَقاَل:  ِفيِه.  َدَث  ح 

َ
أ َمن  

حِبُجَّ  َُن  حل 
َ
أ َفُهَو   ، خَم لُوق  قَاَل  فَإِن   اَكنَت   خَم لُوٍق،  َوِإن   َهَذا،  ِمن   تِِه 

ِ لَي َست  لَُهَما حُ  َم ُد لِلَّ ، َواحل  ة   « جَّ
لفظة فيه  ليس  الاللاكيئ  عند  هو  األول  بانلقل  الشبيه   والفظ 

لُوقٍ »  :«ذاته» بَِمخ  لَي َس  َتُقوَل  ن  
َ
أ ُعف   تَض  ِمن ُه    ،َواَل   ِ َم الِلَّ فَإِنَّ الَكَ

 
بطة  (50) البن  الكربى  اإلبانة  رقم  الكتاب:  واتلوزيع، .  224.  للنرش  الراية  دار  انلارش: 

 . الرياض

د عنه يشء،  وهو عمر بن أمحد اجلابري. وقد روى عنه ابن بطة سبعة آثار، ولم أج  (51)
 حمقق الكتاب قال: لم أجد ل ترمجة، ولعله القصباين وهو ثقة. وكذا 
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ء      (52)  «خَم لُوق  َولَي َس ِمن ُه يَش 
َر املخلوُق »وروي انه اكن يقول يف سجنه  ***  عن علم ذاتِه وإن َنقَّ

رُ   «وعن َكيَف اكن األمُر ضلَّ الُمَنق 
)ص أمحد  مناقب  يف  اجلوزي  ابن  رواها  قال:  572قلت:  أخربنا  ( 

  يعقوب عبد امللك، قال: أخربنا عبد اهلل بن حممد، قال: أخربنا أبو  
نا حممد بن عبد اهلل الآلل، قال: أخربنا حممد بن  احلافظ، قال: أخرب

الّْصام، قال:   إبراهيم  الَغِسييل  إسحاق  بن  إبراهيم  أخربنا  قال: 
وذي، وذكر أن إسماعيل بن   أخذت هذه القصيدة من أيب بكر املرُّ
فُالن الرّتمذي قاهلا، وأنشدها ]يف[ أمحد بن حنبل وهو يف ِسجن  

 املحنة
ندار: اكن يرسق احلديث ]ديوان الضعفاء  قلت: الغسييل، قال عنه ب

هلما    [ وال يرضه هنا تلْصحيه،151 أجد  لم  والْصام  الآلل  لكن 
 ترمجة.

 

 
 - انلارش: دار طيبة  .  185ص1ج  الكتاب: رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  (52)

 م 2003 ـه/ 1423الطبعة: اثلامنة، .  السعودية
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 ه( 140)ت  رشيك بن عبد اهلل ابلجيل -6

ِ » عنه أنه قال: ُم يِف َذاِت الِلَّ ِ ال الَكَ ر  بِالِلَّ
 «ُكف 

: وََسِمع ُت  : قال  قَاَل   )228(رواه ابن بطة   َل ب َن  َحن َبل  بَا ُنَعي ٍم ال َفض 
َ
أ

 ٍ يًكا َيُقوُل  ُدَكني   . ..قَاَل: وََسِمع ُت رَشِ
 وهذا منقطع بني ابن بطة وحنبل. 

 

 استعمال املاضني هلا نسبة هلل تعاىل

يف نقيل لالكم أهل السنة حتريت نقل ُك ما ورد عنهم يف القرون  
ذلك األوىل، لكن لم احترى يف غريهم، وإنما هو ذكر طرف من  

 للفائدة. 

 (: 243احلارث املحاسيب )ت -1

اهللقال:   ن 
َ
أ َناَها  َمع  يَة  اآل  ال َكو ن  َهِذه  يرد  لم  وَعز  جّل  يهي   يَذات يِف    ب

َياء وينتقل ِفيَها ش 
َ َفل األ  س 

َ
  (53)  «أ

 قلت: ومعلوم ذم أمحد بن حنبل للحارث تلأثره باملتلكمني.
 

 348ص (53)
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 (: 313أبو بكر الرازي )ت -2

فُيقال هلم ما أنكرتم أن يكون اهلل جّل وعّز هو املوِجب »  قال:
  (54)  «لقوى سائر األفعال ولطبائع بذاته

 ه( 224عيل بن إسماعيل أبو احلسن األشعري )ت -3

إذا قلنا أن ابلارئ اعلم قادر سميع بصري فال جيوز أن تكون  »  قال:
تكون  أن  جيوز  وال  لغريه  ملشابهته  عليه  األسماء  هذه  وقعت 

  (55) «بذاته عليه ملعان قامت وقعت 

 ه( 333أبو منصور املاتريدي )ت  -4

 »  قاهلا كثرًيا، ومن ذلك:
َ
ي ًضا أ

َ
  «ن اهلل إِذ  ُهَو قَادر بَِذاتِِه اَعلم بَِذاتِهِ َوأ

(56)   

 ه( 380أبو بكر حممد بن أيب إسحاق الالكباذي )املتوىف:   -5

   (57)  «املخلوقنياملتفرد بَِذاتِِه َعن شبه َذَوات » قال:
 

فلسفية   (54) رسائل  صالكتاب:  اجلديدة   116.  اآلفاق  دار  بريوت انلارش:  الطبعة:  .  ، 
 م  1982 - ـه 1402اخلامسة، 

انلارش: دار فرانز شتايز، . 185. صالكتاب: مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني (55)
 م  1980 - ـه 1400الطبعة: اثلاثلة،   بمدينة فيسبادن )أملانيا(

 اإلسكندرية -انلارش: دار اجلامعات املْصية  . 277. صالكتاب: اتلوحيد (56)

 بريوت  -انلارش: دار الكتب العلمية  19. صرف ملذهب أهل اتلصوف تاب: اتلعالك (57)
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 ه( 403أبو بكر ابلاقالين )املتوىف: ، حممد بن الطيب -6

قديمة غري    وذاته.  ذاتهيعين غري    ﴾الِّل خالق ُك يشء﴿قول:  »  قال:
  (58)  «خملوقة ِبميع صفاتها

 وذكرها يف مواضع أخرى، وكتب أخرى. 
 ه(  429أبو منصور )املتوىف:  ، ابلغدادي عبد القاهر بن طاهر -7

القائمة  »  قال: الصفات  من  وجل  عز  نثبت هلل  ال  أصحابنا:  قال 
  (59)« بذاته إال ما دل عليه

 ه( 438)املتوىف:  عبد اهلل بن يوسف اجلويين، أبو حممد  -8

ِقيَّة بفوقية  »قال:   ال َفو  ِي تهرب املتأولة ِمن ُه َحي ُث أولُوا  ر اذلَّ م 
َ فَاأل 

َذلِك   من  هربا  انلَّاس  شد 
َ
أ ن  فَنح  تِياَلِء  بِااِلس  واالستواء  امل رتبَة 

ِي حيْصه فاََل جيد حِبَّد حيْصه بل   َد اذلَّ وتزنيها للباري َتَعاىَل َعن احل 

 
به  (58) اجلهل  جيوز  وال  اعتقاده  جيب  فيما  االنصاف  صالكتاب:  مكتبة    70.  انلارش: 

 م  2000 -ه  1421الطبعة: اثلانية . األزهرية للرتاث 

اإليمان  (59) أصول  اهلالل    66ص  الكتاب:  ومكتبة  دار  النرش:  م  اع.  بريوت   -انلارش: 
 م 2003
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  (60) «َس خملوقاته بِِه َعظمته وذاته لَي  حيد تَتَمزيَّ 
  ه( 456أبو حممد )املتوىف:    عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري -9

(61)   

َمع ىَن قَو ل َتَعاىَل ُهَو رابعهم وَُهَو سادسهم إِنََّما ُهَو فعل فعله »  قال:
ن ربعهم بإحا

َ
أ وَُهَو  بَِذاتِِه وسدسهم بإحاطته اَل طفيهم  اَل  ته بهم 

   (62) «َذاتِهِ بِ 
   (63) ه( 458أمحد بن احلسني، أبو بكر ابليهيق )املتوىف:  -10

ُمتَِّفَقة  »  قال: اَل  خُم تَِلَفة   ن ُفِسَها 
َ
أ يِف  َها  إِنَّ َذاتِِه  يِف ِصَفاِت  ُيَقاُل   ،َوالَ 

اهللِ  يِف  و  
َ
أ اهلِل  َمَع  َها  إِنَّ ُيَقاُل:  َواَل  بُِمتََغايَِرةٍ،  لَي َست   َها  نَّ

َ
يِهَ بَل     ،أل

 
.  الرياض  -انلارش: دار طويق للنرش واتلوزيع    66ء صالكتاب: رسالة يف إثبات االستوا   (60)

 م 1998 ـه1419الطبعة: األوىل، 

الفقيه اجلهبذ يف املبتدعة، ولكنه    (61) العلم عدَّ هذا  تنبيه: قد يستغرب بعض طالب 
تعاىل، ويشء من الالكم يف  واقع ال مناص عنه، فقد خاض يف مسائل، كنفيه علو اهلل  

 الصفات زاغ فيه عن طريق أهل السنة. واهلل يهدي من يشاء. 

وانلحل  (62) واألهواء  امللل  يف  الفصل  اخلانِّج    32ص1ج  الكتاب:  مكتبة    -انلارش: 
 .  القاهرة 

بيَة.  (63)  وهو ىلع عقيدة الالكَّ
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 بَِذاتِِه قَائَِمة  بِهِ خُم َتصَّ 
   (64) «ة 

 

 هذه عرشة اكفية

 

 ذه اللفظة:هل املانعنيأقوال 

 الفتح أمحد بن علي بن حممد بن برهانقال 

 هـ(518)ت

َذاَت   نَّ 
َ
أِل ِلِهم   َجه  ِمن   َتَعاىَل   ِ الِلَّ َحق   يِف  اَت  اذلَّ ال ُمتلََك ِمنَي  اَلُق  إِط 

ِنيُث ُذو وَُهَو  
 
ِنيِث َولَِهَذا  تَأ

 
َاُق تَاِء اتلَّأ َجلَّت  َعَظَمتُُه اَل يَِصحُّ َلُ إِحل 

َفاُت   لُُهُم الص  لََم ال َعالَِمنَي قَاَل َوقَو  ع 
َ
َمة  َوِإن  اَكَن أ ن  ُيَقاَل َعالَّ

َ
َتَنَع أ ام 

نَّ النََّسَب إىَِل َذاَت َذِوي 
َ
ي ًضا أِل

َ
ل  ِمن ُهم  أ اِتيَِّة َجه   (65) اذلَّ

 
ياض، باتلعاون  انلارش: مكتبة الرشد بالر 270ص1ج الكتاب: اجلامع لشعب اإليمان (64)

 م  2003 - ـه 1423الطبعة: األوىل، . مع ادلار السلفية ببومباي

الفتح ج  (65) وشهاب   379ص10والقسطالين يف رشحه ج  382ص13نقله ابن حجر يف 
 .157ص شفاء الغليل فيما يف الكم العرب من ادلخيلادلين اخلفايج، يف: 
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 اللغوي السهيلي اهلل عبيد بن الرمحن عبد لقا

 ـ(:هـ 581)املتوفى 

 -  املتلكمني  سيما  وال  -  انلاس   أكرث  استهوى   فقد  «اذلات»  وأما
  ابلاري  ذات»: ويقولون واحلقيقة، انلفس معىن يف  إنها فيها، القول

  إطالق   يف   وحيتجون  وحقيقته،  وجوده  عن  بها  ويعربون  «نفسه  يه
  يف   لكها  كذبات  »ثالث  :إبراهيم  قصة  يف   السالم  عليه  بقول  ذلك
  ىلع يبارك ...  يشأ  وإن اإلل ذات يف  »وذلك :خبيب اهلل« وقول ذات

 ممزع«  شلو أوصال

 .زعموا  كما والرشيعة اللغة يف استقريتها إذا  اللفظة هذه وليست

كذلك  ولو   و  «سبحانه  ابلاري   ذات  عبدت»  :يقال  أن  جلاز  اكن 
ُرُكمُ : تعاىل قال كما «ذاته احذر» ُ  ﴿َوحُيَذ  َسُه﴾ الِلَّ  َفَعلَت  » :أو َنف 

 مسموع.  غري وذلك «ذاته

ة،   «يف »  حبرف   إال  يقول  وال  معىن  وهو  للواَِعء،  « يف »  وحرف  اجلارَّ
   سبحانه. ابلاري  نفس ىلع مستحيل
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

  يكون  أن  حمال  «اهلل  يف   أحببتك»  و   «اهلل  يف   جاهدت»  :قلت  إذا
  وإنما   الواعء،   معىن  من  حلرفا  هذا  عليه  يدل  ملا  حقيقة،  هذا اللفظ

 فيكون   «وطاعته  اهلل  مرضاة  يف »  :أي  املضاف،  حذف  ىلع  هو
  األعمال   يف   حمسوب  هذا  فعيل»  :قلت  كأنك  ومعناه،  بابه  ىلع  احلرف

  ىلع  اللفظ  تدع  أن  وأما  «ل  وطاعة  -  تعاىل  -  اهلل  مرضاة  فيها  اليت
 فمحال.  ظاهره 

  يف » يريد: إنما   اإلل«  اتذ  »يف  و اهلل«  ذات »يف  :فقول هذا ثبت وإذا
 .لدليانة وصف فذات «اهلل ذات يه اليت الرشيعة أو ادليانة

  «تاء»  فيها  أن  ترى   أال  ملؤنث،   نعت  موضوعها  أصل  يف   يه  وكذلك
 اتلأنيث؟

  إىل   باإلضافة  ترََشََّف   عما عبارة صارت  فقد   كذلك  األمر  اكن  وإذا
 أال   العرب.  مالك  من  املفهوم  هو  وهذانفسه،    عن  ال  -وجل  عز-  اهلل

  «قَِويم  وِديُنهم اإِلل ذاُت  جَمَلَُّتهم» :انلابغة قول إىل ترى 

  أضيفت  ما  نفس  عن  عبارة  اللفظة  هذه  جعل  من  غلط  بانَ   فقد
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 انتىه  (66) إيله

 

: املتوفى)ابن قيم اجلوزية  بكر أبي بن حممدقال 

 (هـ751

  السابق:بعد أن نقل الكم السهييل 

 انتىه (67). شاء ما فيه أحسن فإنه صاتق  رَ المُ  من الكمه من وهذا

قته انلفس وصلت إىل    «ق صاترَ المُ »  قلت عر، إذا تذوَّ نوع من الش 
قص  . وأنا أقول كما قال ابن القي م. (68)حد الرَّ

 
َهييل   انلَّحو  يف   الفكر  نتائج:  الكتاب   (66) صللسُّ   -   العلمية   الكتب  دار:  انلارش.  312. 

 بريوت

 بلنان  بريوت، العريب،  الكتاب  دار: انلارش. 6ص2ج الفوائد  بدائع: الكتاب  (67)

 يشء  تلويلد املرافقة اجلدة  أو لالبتاكر املصاحبة اجلدة   والغرابةقال إحسان عبَّاس:  (68)
 اتلعبري  درجة  إىل  ب الطر   به  اشتد  املتذوق  عليها  عرث  وإذا  جديدة،  تعد  لم  أمور   من  جديد

  -   اتلويلد  أو  االبتاكر  حيث  من  -  باجلدة   تمتع  ما  سعيد  ابن  سىم  وذللك  بالرقص،  عنه
 "   املرقص"  باسم

 [ 534ص عباس حسان. إلالعرب   عند األديب انلقد تاريخ]
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 إال أن اللفظة واردة يف كتب ابن القيم. 

 

وشهرته ابن أبو حممد عبد اهلل بن أمحد، قال 

 هـ(567)ت اخَلش ِّاب

 ذات اهلل، ألن ذات بمعىن صاحبة، وال يقال: صاحبة اهلل. ال يقال 

(69 ) 

 
 

  بطبقة  يلحق  يكاد  مودلاً   أو  خمرتاعً   اكن  ما:  املرقصه(:  685قال ابن سعد األندلِس )ت
  حمبة   منها   ويلَق  يديه،  من  القلوب   أزمة   يمكن  اذلي  السري  من فيه  يوجد  ملا  اإلخرتاع،

  يف  القيس   إمريء كقول العبارة، عن باإلشارة، مغن واحلس  اذلوق  إىل راجع وذلك عليه
 : القدماء
 حال  ىلع حاالً  املاء حباب  سمو...   أهلها نام ما بعد إيلها سموت 
 :ايلمن وضاح وكقول
 السامر   هجع ما  إذا فأت ...  حجة  أعييتنا لقد  قالت

 آمر  وال ناه ال يللة...  انلدى كسقوط  علينا وأسقط

احلاجب  (69) ابن  أمايل  جالكتاب:  املؤلف:  885ص2.  املاليك .  الكردي  احلاجب  ابن 
 -  ـه  1409اعم النرش:    بريوت   -األردن، دار اجليل    -انلارش: دار عمار  .  ه(646)املتوىف:  

 م 1989
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 الصامت احملب ابن اللَّه عبد بن حممدقال 

 :(70)(هـ789ت)

 أهل   إىل  املنتسبني  عن  فُيذكر  الزنول،  إىل  «اذلات»  لفظ  إضافة  وأما
نَّة  : قوالن واجلماعة السُّ

 .بذاته يزنل أنه: األول القول

  نطلق  بل  ،ذاته  بغري  وال  بذاته  نقول  وال  يزنل،  نقول:  اثلاين  القول
  ونسكت  -  وسلم  عليه  اهلل  صّل  -  اهلل  رسول  أطلقه  كما  اللفظ

ا  . عنه سكت عمَّ

املفوضة؛ قول  املراد  أن  ظان  يظن  ال  ول  لفظقال:    وحىت   يف   الزنُّ
ول   أنَّ   فيه  وليس  جممل،   احلديثني   ذاته،  بغري  أو  بذاته   يكون  الزنُّ

  الفعل   دام  ما  بذاته،   يزنل  يقول  أن  إىل  حاجة  يف  املسلم  وليس
 

تيمية  (70) ابن  تلميذ  »  وهو  ابن حجر:  قال    وطلب   وسمااًع،  شيوًخا  مكرًثا   واكنواملزي. 
 وحدث  القرين  منقطع  متقشًفا  متفننًا  اعلًما  واكن  وأفاد،  وخرج  فأجاد  الكثري  فقرأ  بنفسه

 .«دهًرا 
 .الضعفاء  يف حسنة تذكرة  وصنع أمحد، اإلمام  مسند رتب اذلي وهو
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

  (71) هل  فهو ؛إيله  أضيف

 قلت: وهذا ما ندندن حول. 

، املعروف بالتاج َأُبو الُيْمن ز يد ِبن احَلس نقال 

 هـ(613ت)الكندي 

ِنيِث ُذو  ،بَِمع ىَن َصاِحبَةُ   «َذات  »
 
ُ    ،تَأ لُول  َغري  َولَي َس لََها يِف اللَُّغِة َمد 

اَلُق ا  ،َذلَِك   ِعن َد  َوإِط 
 
بَِمع ىَن انلَّف ِس َخَطأ اَت  ُُهُم اذلَّ ل ُمتلََك ِمنَي وََغري 

ِقنيَ   ( 72)  ال ُمَحق 

 : (هـ827)ت ابن الدماميينبدر الدين قال 

وقد منعه : فيه جواُز إضافة اذلاِت إىل اهلل،  «وذلك يف ذاِت اإلل»

 
  ادلعوة  لكية  ماجستري،:  رسالة.  59ص  الصامت  املحب  البن  العاملني  رب   صفات   (71)

  إسماعيل  بن  هشام  /د.  أ:  إرشاف.   املكرمة   بمكة  القرى  أم  جامعة  -  ادلين  وأصول
 ه   1436: النرش  اعم. الصني

الفتح ج  (72) سبل اهلدى  ، وحممد بن يوسف الصاليح يف "382ص13نقله ابن حجر يف 
 48ص6" جوالرشاد
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    (73)وجياب باملنع  كثريون، أو األكرثون؛ ألن اتلاء للتأنيث

 « وقد منعه كثريون» ت: والشاهد يف قولقل

 

 العسقالني حجر بن علي بن أمحدقال ابن حجر، 

 هـ(:852)ت

ُروا   َعبَّاٍس   بن  ِديثح ءٍ   ُُك    يِف   َتَفكَّ ُروا  َواَل   يَش  ِ   َذاِت   يِف   َتَفكَّ   الِلَّ
قُوف   يِب   وََحِديُث   (74)   َجي د    وََسَنُدهُ   ، َمو 

َ
ر َداءِ   أ َقهُ   اَل   ادلَّ هِ ا  ُُكَّ   َتف   َحىتَّ   ل ِفق 

ُقَت  ِ  َذاِت  يِف  انلَّاَس  َتم  نَّهُ  إاِلَّ  ثَِقات   َورَِجاُلُ  الِلَّ
َ
ُظ  ُمن َقِطع   أ  َذاِت  َولَف 

َحاِديِث   يِف 
َ ُكوَرةِ   األ  لِ   ِمن    بَِمع ىَن   ال َمذ  ج 

َ
و    أ

َ
ُل   َوِمث لُهُ َحق     بَِمع ىَن   أ  قَو 

انَ  َخا  َوِإنَّ   َحسَّ
َ
َقاِف   أ ح 

َ َلِ   َذاِت   يِف   جُيَاِهدُ   يِهم  فِ   قَامَ   إِذ   األ  ِ
  َويَع ِدُل   اإل 

ِلِ   َويِهَ  تَا  يَا﴿  ال َقائِلِ   قَو لِ   َعن    ِحاَكيَة    َتَعاىَل   َكَقو  َ ُت   َما  ىلَعَ   َحرس    فَرَّط 
ِي  ﴾اهلل  َجن ِب   يِف  َهرُ   فَاذلَّ نَّ   َيظ 

َ
اَلقِ   َجَوازُ   الُْمَرادَ   أ ِظ   إِط    اَل   َذاِت   لَف 

 
انلو.  374ص6مصابيح اجلامع ج:  الكتاب   (73) األوىل،  .  ادر، سورياانلارش: دار  الطبعة: 

 م   2009 - ـه 1430

  الرسالة   مؤسسة   . 161ص4ج  القاسم  أيب  سنة   عن  اذلب   يف  والقواصم   العواصم:  الكتاب   (74)
 م  1994 - ـه 1415 اثلاثلة،:  الطبعة. بريوت  واتلوزيع، والنرش للطباعة
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ي بِال َمع ىَن  ِ دَ  اذلَّ ح 
َ
 . انتىه ال ُمتلََك ُمونَ  ثَهُ أ

 قلت: وهذا ما كنا نبغ. 

انلقل:   ِيأتابع  َهرُ   فَاذلَّ نَّ   َيظ 
َ
اَلقِ   َجَوازُ   ال ُمَرادَ   أ ِظ   إِط    اَل   َذاِت   لَف 

ِي  بِال َمع ىَن  َدثَهُ   اذلَّ ح 
َ
ُ   َولَِكنَّهُ   ال ُمتلََك ُمونَ   أ نَ   ُعريَف   إيَذا  َمر ُدود    َغري 

َ
 أ

يهي  الُْمَرادَ  ِظ  ثِلُُبوِت  ْفُس الَ  ب ِس  لَف    (75) ال َعِزيزِ  ال ِكَتاِب  يِف  انلَّف 

 املعىن الرابع.فجوَّز املعىن اثلالث، وأنكر 

 

 )معاصر(صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ 

 فائدة، يه ما نتحراه، فقال:   ملعىن اذلات  اذلي ذكر بعد تقريره 

ي بالصفات؛  املوصوفة  اذلات  بها  يُعىن  اذلات  نقول:  ما فإذاً  عين 
ربنا   طبعاً  به،  ويّتصف  الوصف  إيله  جالل    -يَُضاُف   - جل 

يشء إال إذا ثبت به ادليلل  وتقدست أسماؤه ال نضيف إيله من  
من   العقيدة  بيان  يف  الالكم  يف  ُيَتوََسُع  وما  السنة،  أو  بالكتاب 

 
 ليس جيًدا، وقد بيَّنَّاه يف هذه الرسالة.   (75)
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و ىل بل اذلي ينبيغ ويتأكد ىلع طالب العلم  
َ
األلفاظ أو اتلعابري األ

 ابري السلف ألنها أبعد عن اخلطأ يف اتلعبري.أن يستعمل تع

ن طالب العلم نفسه ىلع أن يعرب يف  هذه املسائل، مسائل  هلذا يمر 
هذه   يف  وأحكم  أعلم  ألنهم  السلف  بتعابري  والعقيدة  اتلوحيد 

  (76)  املسائل.

 

 ورود اللفظ يف كتاب اهلل تعاىل

ُدورِ ﴿ َ َعِليم  بَِذاِت الصُّ واهلل ذو علم باذلي  ي:  ﴾ قال الطربإِنَّ الِلَّ
ا ال خيىف عليه يشء مم  ،إنه عليم بما جُتنُّه الصدور. وقال:  يف صدور

 َعِليم  بَِما َتن َطِوي َعلَي ِه َضَمائُِرُكم  . وقال ابن كثري:  تضمره القلوب

ِلُحوا َذاَت بَي ِنُكم  ﴿ ص 
َ
 وكذلك ،  احلال اليت للبني﴾ نقل الطربي:  َوأ

العشاء» الساع«ذات  يريد  العشاء،  فيها  اليت  كثري: ة  ابن  قال   .
ِلُحوا ِفيَما بَي َنُكم   ص 

َ
 َوأ

 
 287 رشح الطحاوية ص (76)
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نَّ ﴿
َ
َكِة تَُكوُن لَُكم  َوتَوَدُّوَن أ و  َ َذاِت الشَّ َيع يِن ﴾ قال ابلغوي: َغري 

 ال ِعرَي الَّيِت لَي َس ِفيَها قَِتال  

﴿ َ ايل  َذاَت  ِفِهم   َكه  َعن   تََزاَوُر  َطلََعت   إَِذا  َس  م  الشَّ َوِإَذا َوتََرى  ِمنِي 
َمالِ  رُِضُهم  َذاَت الش  َ ﴾ قال ابلغوي: َغَرَبت  َتق  : َجانِِب ايل  ي 

َ
 ِمنيِ أ

َمالِ ﴿ َِمنِي َوَذاَت الش  َذاَت ايل  مّرة للجنب ﴾ قال ابلغوي:  َوُنَقل ُبُهم  
 األيمن، ومّرة للجنب األيرس

مَح لََها﴿ مَح ٍل  َذاِت  ُُكُّ  ﴿َوتََضُع  إىَِل ﴾  قََراٍر َوآَوي َناُهَما  َذاِت  َرب َوةٍ   
ن بَت َنا بِِه َحَدائَِق َذاَت  ﴾ ﴿َوَمِعنيٍ 

َ
َجةٍ فَأ ُُبِك ﴾ ﴿َبه  َماِء َذاِت احل  ﴾ َوالسَّ

وَُدرُسٍ ﴿ ل َواٍح 
َ
أ َذاِت  ىلَعَ  ﴿ ومََحَل َناهُ  ك َمامِ ﴾ 

َ األ  َذاُت  ُل  ﴾  َوانلَّخ 
ال رُبُوِج ﴿ َذاِت  َماِء  ﴿َوالسَّ ال َوقُودِ ﴾  َذاِت  ﴿ انلَّاِر  َذاِت وَ ﴾  َماِء  السَّ

عِ  ِع     الرَّج  د  ر ِض َذاِت الصَّ
َ َّل  ﴾ ﴿ال ِعَمادِ إَِرَم َذاِت  ﴾ ﴿َواأل  َسَيص 
 ﴾نَاًرا َذاَت لََهٍب 

 لكها باملعىن اللغوي.
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 لبعض العلماء كالم موهم

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن  -1

 هـ(241هالل بن أسد الشيباني )املتوفى: 

مَّ   استدرك »  قال: حجة مثل حجة زنادقة انلصارى، وذلك    ين[]السُّ
الروح اذلي يف عيىس هو روح   أن زنادقة انلصارى يزعمون أن 

  (77)  «اهلل من ذات اهلل
مَّين يف مناظرته جلهم   قلت: هو ينقل الكم السُّ

 ( عن مقاتل بن سليمان 317وهذا الالكم نقله ابن بطة )

عبيد اهلل بن سعيد بن حامت، أبو نصر   -2

 :تعاىل اهلل رمحه (هـ 444 ملتوفىا)السجزي 

 هرمحة اهلل عليه ىلع أن اهلل تعاىل بذات  ونص أمحد بن حنبل »  قال:
 « فوق العرش، وعلمه بكل ماكن

ل،   ا، ولعله توهم ذلك ملا جاء عن اخلالَّ قلت: لم يثبت عن أمحد نصًّ
 

والزنادقة  (77) اجلهمية  الرد ىلع  صالكتاب:  واتلوزيع  95.  للنرش  اثلبات  دار  . انلارش: 
 الطبعة: األوىل 
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 كما سبق ذكره.

  ذلك هو وغريه عن عبد اهلل بن نافع عن مالك بن  وروى »   ثم قال:
وقد رواه غري وحد مع ابن نافع عن مالك بن  ،  أنس رمحة اهلل عليه

أنس، وكذلك رواه اثلقات عن سفيان بن سعيد اثلوري وروي حنوه  
  (78)  «األوزاع وهؤالء أئمة اآلفاق عن

املعىن، ولم يثبت عنهم نقل واحد فيما   أثبتوا  وصلت  قلت: نعم 
 « بذاته» إيله يقولون فيه لكمة

من    د أهل احلق أّن اهلل سبحانه فوق العرش بذاتهواعتقا »  قال:ثم  
ة    «غري مماسَّ

ال ىلع اللكمة،   ذلك. لكن ىلع معىناتفقوا ىلع    صدق، فهمقلت:  
 فهذه الكتب املسندة، ليس فيها هذه اللفظة عنهم. 

ِي نَقله  ي:  وقال اذلهيب معل ًقا بعد أن أورد الكم السجز قلت ُهَو اذلَّ

 
والصوت   (78) احلرف  أنكر  من  ىلع  الرد  يف  زبيد  أهل  إىل  السجزي  رسالة   الكتاب: 

عمادة  .  186ص اململكة انلارش:  املنورة،  املدينة  اإلسالمية،  باجلامعة  العليم  ابلحث 
 م 2002ه/1423الطبعة: اثلانية، . وديةالعربية السع
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ُهور حَم فُ  وظ سوى لكمة بَِذاتِِه فَإِنََّها من كيسه نََسبَها إِيَل ِهم  َعن ُهم َمش 
ِكنَة م 

َ    (79) بِال َمع ىَن يلفرق بنَي ال َعر ش َوبنَي َما عداهُ من األ 

 

 - هـ 481 سنة املتوفى اهلروي إ مساعيل َأبو -3

  -تعاىل اهلل رمحه

ئمة تزل ولم :قال «اذلات» بلفظ كتبه يف  رصح ملا
َ
لف أ ح السَّ  تُْص 

  (80)بذلك 

 قلت: تْصح بذلك العلو ال باللفظة. 

 

 

 
األخبار وسقيمه  (79) إيضاح صحيح  الغفار يف  للعيل  انلارش: مكتبة  (  569)رقم    العلو 

 م1995 - ـه1416الطبعة: األوىل، .  الرياض -أضواء السلف 

 ( 279 /ص) سالمية اإِل  اجليوش  اجتماع (80)
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 كلمة »الذات« ونسبتها هلل تعاىل

 «ذات» إثبات نعت امسه الفرق بني

 وسائر النعوت كالعني والوجه

من احلديث واألثر   «اذلات»  طالقإ  ا نتم لم تثبتوأقد يقول القائل:  
السالف ذكرهما، واحتججتم بأن املراد منها: يف جهة، أو يف سبيل. 

توا العني ألجل أن املراد من قول  فهذا كفعل اجلهمية اذلين لم يثب 
 ﴾ويبَق وجه ربك﴿أي براعييت، و    ﴾وتلصنع ىلع عيين﴿تعاىل  

 أي بقاء اهلل تعاىل. 

اجلهمية وسبيلهم. وليس واجلواب: الفرق شاسع، ونعوذ باهلل من  
 يف احلاتلني أي شبه.

عربيتان،   لكمتان  والوجه  العني  فإن  والوجه،  العني  حالة  يف 
ونثبت املعىن ان، فكون اهلل نسبهما ل فنثبتهما ل، معلومتان، بي نت 

 املراد من السياق. 

فلم تكن موجودة يف اللغة، ولم تعرفها العرب   «اذلات»  أما لكمة
بدون ال اتلعريف لم تكن العرب    «ذات»  مةحىت وقت الحق، ولك

ال   هلا  املتلكمون  استحدث  ثم  أثبتناه،  اذلي  باملعىن  إال  تعرفها 
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واستح فلم  اتلعريف،  قبل،  من  العرب  يعرفه  لم  معىن  هلا  دثوا 
 جناريهم، فأين يا أيخ هذا ِمن ذاك؟  

 . وقد سبقت انلقول يف تقرير ما قلت

 واحلمد هلل. 

 

 

 **تم املقصود**
  احلمد** **وهلل


